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20110641691 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
Врз основа на член 29 став (7) од Законот за интероперабилност во железничкиот 

систем („Службен весник на Република Македонија” бр.17/11), министерот за транспорт и 
врски, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ПРВАТА ПОТВРДА И ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПОТВРДА ЗА ПУШТАЊЕ ВО 

УПОТРЕБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО, КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ПРВАТА ПОТВРДА И ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПОТВРДА ЗА ПУШТАЊЕ ВО 

УПОТРЕБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на на барањето за издавање на 

првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во употреба на железничко возило, 
како и за формата и содржината на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање 
во употреба на железничко возило. 

 
Член 2 

(1) Барање за издавање на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во 
употреба на железничко возило се поднесува на образец на хартија во А4 формат во бела 
боја. 

(2) Содржината на образецот на барањето од став (1) на овој член и упатството за 
негово пополнување се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

(1) Првата и дополнителната потврда за пуштање во употреба на железничко возило 
кое е усогласено со техничките спецификации за интероперабилност се издава на образец 
на хартија во А4 формат во бела боја. 

(2) Образецот на потврдата од став (1) на овој член ги содржи следните податоци: грб 
на Република Македонија во боја; назив: „ПОТВРДА ЗА ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО КОЕ Е УСОГЛАСЕНО СО ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА 
ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ“. Во Првата рубрика со назив „1. Држава која ја издава 
потврдата“ се впишуваат: „Држава“, „Прва потврда“ со квардтаче за облежување, 
„Дополнителна потврда“ со квардтаче за облежување, „Потврда број“, „Решение број“, 
„Закон кој е применет“, „Орган кој ја издава потврдата“, „Телефон“, „Адреса“, „Факс“, 
„Поштенски број и град“ и „Е-меил“. Во втората рубрика со назив „2. Сопственик на 
железничко возило“ се впишуваат: „ Име на правното лице сопственик на железничкото 
возилото“, „Телефон“, „Адреса“, „Факс“, „Поштенски број и град“, „Е-меил“, 
„Регистерски број“, и „Даночен број“ .Во третата рубрика со назив „3. Податоци за 
железничкото возило“, се впишуваат податоци за какво железничко возило станува збор: 
електро или дизел влечно возило, за какво железничко возило станува збор: патничко или 
товарно влечено возило и т.н, „ Серија и подсерија на возило“, „Индивидуален број на 
возило“ и „Европски број на возило“.  Четвртата рубрика носи назив „4. Услови и 
обврски“ и се наведуваат членовите од Законот за интеропаребилност во железничкиот 
систем кои се применети при издавањето на потврдата или да се даде референца каде се 
наоѓа докуметацијата. Под петтата рубрика се впишува  „Дата“, „Потпис“, „Директор на 
Упрвата за сигурност во железничкиот систем’“, место за печат и „Архивски број “.  

(3) Формата и содржината на образецот на потврдата од став (1) на овој член е дадена 
во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 
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Член 4 
(1) Првата и дополнителната потврда за пуштање во употреба на железничко возило кое 

не е усогласено со техничките спецификации за интероперабилност се издава на образец на 
хартија во А4 формат во бела боја. 

(2) Образецот на потврдата од став (1) на овој член ги содржи следните податоци: грб 
на Република Македонија во боја; назив: “ ПОТВРДА ЗА ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО КОЕ НЕ Е УСОГЛАСЕНО СО ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ЗА ИНТЕРОПАРЕБИЛНОСТ“. Во Првата рубрика со назив „1. Држава која ја издава 
потврдата“ се впишуваат: „Држава“, „Прва потврда“ со квардтаче за облежување, 
„Дополнителна потврда“ со квардтаче за облежување, „Потврда број“, „Решение број“, 
„Закон кој е применет“, „Орган кој ја издава потврдата“, „Телефон“, „Адреса“, „Факс“, 
„Поштенски број и град“ и „ Е-меил“. Во втората рубрика со назив „2. Сопстевник на 
железничко возило“ се впишуваат: „ Име на правното лице сопственик на железничкото 
возилото“, „Телефон“, „Адреса“, „Факс“, „Поштенски број и град“, „ Е-меил“, 
„Регистерски број“, и „Даночен број“ . Во третата рубрика со назив „3. Податоци за 
железничкото возило“, се впишуваат податоци за какво железничко возило станува збор: 
електро или дизел влечно возило, за какво железничко возило станува збор: патничко или 
товарно влечено возило и т.н, „Серија и подсерија на возило“ и „Индивидуален број на 
возило“.  Четвртата рубрика носи назив „4. Услови и обврски“ и се наведуваат членовите 
од Законот за интеропаребилност во железничкиот систем кои се применети при 
издавањето на потврдата или да се даде референца каде се наоѓа докуметацијата. Под 
петтата рубрика се впишува  „Дата“, „Потпис“, „Директор на Управата за сигурност во 
железничкиот систем’“, место за печат и „Архивски број“.  

(3) Формата и содржината на образецот на потврдата од став (1) на овој член е даден во 
Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.  

 
Бр. 01-6431 

3 мај 2011 година                 Министер за транспорт и врски, 
   Скопје                                            Миле Јанакиески, с.р. 
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